
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC HỌC KÌ I  

NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: SINH HỌC KHỐI 11 
Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM 

1. Thực vật C3. 

2. Thực vật C4. 

3. Thực vật CAM. 

Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp 

1. Ánh sáng. 

2. Nồng độ CO2. 

3. Nước. 

4. Nhiệt độ. 

5. Nguyên tố khoáng. 

6. Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo. 

Bài 12: Hô hấp ở thực vật 

1. Khái quát về hô hấp ở thực vật. 

2. Con đường hô hấp ở thực vật. 

3. Hô hấp sáng. 

4. Mối quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường. 

Bài 15: Tiêu hóa ở động vật 

1. Khái niệm tiêu hóa. 

2. Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa. 

3. Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa. 

4. Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa. 

 
 

 

 

 

 

 

 



KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 

MÔN: SINH HỌC 11 

                Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

       Số câu trắc nghiệm: 30 câu (đề thi có 02 trang) 

Câu 1: Nhóm động vật nào dưới đây có hệ tuần hoàn hở?  

A. Ếch, rắn, hổ.  B. Kiến, châu chấu, ốc sên.  

C. Tôm, chim, khỉ. D. Châu chấu, mực ống, giun đất. 

Câu 2: Cảm ứng ở động vật là 

A. khả năng trao đổi, chuyển hóa vật chất và năng lượng bên trong cũng như bên ngoài cơ thể giúp động 

vật tồn tại và phát triển.  

B. khả năng tương tác với các kích thích của môi trường bên trong cũng như bên ngoài, làm biến đổi môi 

trường giúp động vật tồn tại và phát triển. 

C. những biến đổi bên trong cũng như bên ngoài cơ thể động vật, giúp động vật tồn tại và phát triển. 

D. khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích của môi trường bên ngoài cũng như bên trong cơ thể 

giúp động vật tồn tại và phát triển. 

Câu 3: Đường đi của không khí ở côn trùng khi hô hấp theo trình tự nào?  

A. Lỗ thở  ống khí lớn  ống khí nhỏ  tế bào.  

B. Tế bào  ống khí lớn  ống khí nhỏ  lỗ thở. 

C. Ống khí lớn  ống khí nhỏ  lỗ thở  tế bào.   

D. Ống khí nhỏ  ống khí lớn  lỗ thở  tế bào. 

Câu 4: Các kiểu hướng động dương ở rễ là 

A. hướng sáng, hướng nước. B. hướng đất, hướng hóa.       

C. hướng đất, hướng nước.     D. hướng hóa, hướng sáng. 

Câu 5: Về mặt cấu tạo, hệ thần kinh dạng ống gồm 

A. thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.    

B. não bộ và tủy sống. 

C. dây thần kinh và hạch thần kinh.     

D. hành tủy và thần kinh ngoại biên. 

Câu 6: Ở người, huyết áp trong hệ mạch thay đổi như thế nào?  

A. Giảm dần từ tĩnh mạch  mao mạch  động mạch. 

B. Tăng dần mao mạch  tĩnh mạch và giảm dần từ động mạch  mao mạch. 

C. Giảm dần từ mao mạch  tĩnh mạch và tăng từ động mạch  mao mạch. 

D. Tăng dần từ tĩnh mạch  mao mạch  động mạch. 

Câu 7: Nhịp tim ở mèo là 120 nhịp/phút. Thời gian mỗi chu kì của tim mèo trong điều kiện bình thường 

là 

A.5 giây.  B. 0,2 giây.   C. 0,5 giây.   D. 2 giây. 

Câu 8: Chiều hướng tiến hóa của các nhóm động vật có tổ chức thần kinh là 

A. thần kinh dạng lưới  thần kinh dạng chuỗi hạch  thần kinh dạng ống. 

B. thần kinh dạng lưới  thần kinh dạng ống  thần kinh dạng chuỗi hạch. 

C. thần kinh dạng chuỗi hạch  thần kinh dạng lưới  thần kinh dạng ống. 

D. thần kinh dạng ống  thần kinh dạng chuỗi hạch  thần kinh dạng lưới. 

Câu 9: Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn có đặc điểm là 

A. tốc độ máu chảy nhanh. 

B. vừa thực hiện quá trình trao đổi khí và vận chuyển các chất cần thiết cho cơ thể. 

C. không tham gia vận chuyển các chất khí trong hô hấp. 

D. máu chảy trong động mạch với áp lực cao. 

Câu 10: Hướng động là hình thức phản ứng của 

A. rễ trước một tác nhân kích thích theo hướng xác định. 

B. một bộ phận của cây trước một tác nhân kích thích không định hướng. 

C  một bộ phận của cây trước một tác nhân kích thích theo hướng xác định. 

D. một bộ phận của cây tránh xa tác nhân kích thích. 

Câu 11: Ở cá, hô hấp đạt hiệu quả cao là do 

1. Dòng nước chảy 1 chiều và gần như liên tục từ miệng qua mang. 



2. Dòng nước chảy qua mang luôn mang khí giàu oxi và cùng chiều với dòng máu chảy trong mao mạch 

của phiến mang. 

3. Hàm lượng oxi hòa tan trong nước cao. 

4. Dòng nước chảy song song và ngược chiều với dòng máu chảy trong mao mạch của các phiến mang.  

5. Các cung mang có nhiều phiến mang làm tăng diện tích trao đổi khí. 

Phương án đúng là  

A. 1,2,5.  B. 1, 4, 5.  C. 2, 3, 4.   D. 2, 4, 5. 

Câu 12: Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch phản ứng lại các kích thích chủ yếu theo hình thức 

A. trả lời cục bộ.    C. co rút toàn bộ cơ thể. 

B. phản xạ có điều kiện.    D. co rút chất nguyên sinh. 

Câu 13: Xung thần kinh tự phát của tim tạo ra do hệ dẫn truyền tim truyền theo thứ tự là 

A. Nút xoang nhĩ  bó His  nút nhĩ thất  mạng Puôckin. 

B. Nút xoang nhĩ  nút nhĩ thất  bó His  mạng Puôckin. 

C. Nút nhĩ thất  nút xoang nhĩ  bó His  mạng Puôckin. 

D. Nút nhĩ thất  bó His  mạng Puôckin  nút xoang nhĩ. 

Câu 14: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hình thức hướng động ở thực vật? 

1. Ngọn cây, thân non vươn về phía ánh sáng.   

2. Lá cây trinh nữ khép khi có tác động cơ học. 

3. Lá cây phượng vĩ khép lại lúc chiều tối.    

4. Rễ cây không mọc về nơi có các loại hóa chất độc hại. 

5. Hoa mười giờ nở. 

Có bao nhiêu phương án đúng?   

A. 2.   B. 3.    C. 4.    D. 5. 

Câu 15: Các phản xạ càng nhiều và phản ứng càng chính xác, đa dạng gặp nhiều ở nhóm động vật 

A. thủy tức, châu chấu, lưỡng cư.   C. san hô, giun đất, cào cào. 

B. sứa, mực, cá.      D. cá, chim, thú. 

Câu 16: Ưu điểm của tuần hoàn máu trong hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn là 

A. áp lực đẩy máu đi rất lớn, máu chảy nhanh và đi được xa trong cơ thể. 

B. máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong cơ thể. 

C. máu trao đổi chất trực tiếp với các tế bào . 

D. máu đi nuôi cơ thể là máu pha. 

Câu 17: Động vật đơn bào và đa bào bậc thấp có hình thức hô hấp 

A. bằng da.                           B. bằng phổi.   

C. bằng hệ thống ống khí.   D. qua bề mặt cơ thể. 

Câu 18: Vận tốc máu chảy trong mao mạch chậm hơn so với ở động mạch và tĩnh mạch vì 

A. áp lực co bóp của tim giảm ở mao mạch. 

B. mao mạch phân bố ở xa tim. 

C. số lượng mao mạch nhiều hơn so với động mạch và tĩnh mạch. 

D. tổng tiết diện của mao mạch lớn hơn so với động mạch và tĩnh mạch. 

Câu 19: Nhóm động vật có hệ thần kinh dạng lưới là 

A. giun đất, sán lá gan, đĩa.                   B. châu chấu, gián, bạch tuộc.  

C. cá, lưỡng cư, bò sát.                        D. sứa, san hô, thủy tức. 

Câu 20: Cơ quan hô hấp của nhóm động vật trao đổi khí có hiệu quả nhất là 

A. phổi của bò sát.    C. phổi và hệ thống ống khí ở chim.  

B. da và phổi của lưỡng cư.   D. phổi của người. 

Câu 21:Vận động hướng động ở thực vật là do tác động của 

A. nhiệt độ.  B. chế độ dinh dưỡng.   

C. hoocmon auxin.  D. ánh sáng. 

Câu 22: Ở động vật có hệ tuần hoàn kín  

A. có vận tốc máu chảy chậm.     B. máu và tế bào trao đổi trực tiếp. 

C. máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao.    

D. không khí khuếch tán trực tiếp thông qua bề mặt cơ thể.  

Câu 23: Điểm khác nhau lớn nhất giữa hệ tim mạch ở thú và hệ tim mạch ở cá là 

A. ở cá, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.    



B. ở thú có 2 vòng tuần hoàn, ở cá có 1 vòng tuần hoàn. 

C. tim thú có 3 ngăn, tim cá có 2 ngăn.     

D. ở thú có hệ tuần hoàn kín, ở cá có hệ tuần hoàn hở.  

Câu 24: Ở người, khi thở ra, khí CO2 chuyển qua các cơ quan hô hấp theo thứ tự là 

A. khoang mũikhí quảncác phế quảncác phế nang.         

B. các phế quảnkhí quảncác phế nangkhoang mũi. 

C. khí quảncác phế nangcác phế quảnkhoang mũi.         

D. các phế nangcác phế quảnkhí quảnkhoang mũi. 

 

 

Câu 25: Điều nào sau đây không đúng về đặc điểm của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?  

A. Các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh, nối với nhau bởi dây thần kinh, nằm dọc 

theo chiều dài cơ thể. 

B. Kích thích bất cứ điểm nào trên cơ thể đều gây ra phản ứng toàn thân, tiêu tốn năng lượng. 

C. Số lượng các tế bào thần kinh tham gia cấu tạo nên hệ thần kinh chuỗi hạch nhiều hơn hệ thần kinh 

dạng lưới. 

D. Mỗi hạch thần kinh là một trung tâm điều khiển hoạt động của một vùng xác định của cơ thể. 

Câu 26: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào huyết áp trong cơ thể giảm? 

A. Ăn mặn trong thời gian dài.  

B. Khi lao động quá sức.    

C. Khi hồi hộp, xúc động.      

D. Khi người mất nhiều máu. 

Câu 27: Cơ quan nào của cây có nhiều kiểu hướng động nhất?  

A. Hoa.   B. Thân.   C. Rễ.   D. Lá. 

Câu 28: Khi nói về tính hướng động ở thực vật, phát biểu nào sau đây không đúng?  

A. Hướng động ở thực vật có liên quan đến nhân tố môi trường. 

B. Hướng động giúp cây thích ứng với sự biến động của điều kiện môi trường. 

C. Hướng động âm là khi vận động xa tác nhân kích thích. 

D. Hướng động ở cây có liên quan đến sự đóng mở khí khổng. 

Câu 29: Khi chạm tay vào vật nóng, bộ phận của hệ thần kinh tham gia điều khiển phản xạ co cơ là 

A. não bộ.  B. tủy sống.  C. thần kinh ngoại biên.  D. dây thần kinh não. 

Câu 30: Ở người, khi trời rét, môi tím tái, sởn gai ốc là hình thức 

A. phản xạ có điều kiện.  B. hướng động.    

C. thích nghi với môi trường.  D. phản xạ không điều kiện. 

 

 

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 
MÔN: SINH HỌC  Lớp: 11 

(Thời gian làm bài: 45 phút) 

Đề chính thức: 

Phần 1: Trắc nghiệm (6 điểm) 

Câu 1: Những nhận định nào sau đây là đúng khi nói về hệ tuần hoàn ở cá? 

(1) Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn. 

(2) Máu nuôi cơ thể có sự pha trộn máu giàu O2 và CO2. 

(3) Tâm thất và tâm nhĩ đều mang máu giàu O2. 

(4) Hoạt động trao đổi O2 và CO2 diễn ra tại các mao mạch mang. 

(5) Ở động mạch lưng, máu chảy dưới áp lực trung bình. 

A. (1), (3), (4) và (5).                     B. (1), (4) và (5).    

C. (1), (2) và (4).                          D. (1), (2), (4) và (5).  

Câu 2: Hệ tuần hoàn của các loài thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở vì 

A. tốc độ máu chảy trong hệ mạch chậm.  

B. giữa mạch đi từ tim và các mạch đến tim không có mạch nối.  

C. máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp.  

D. cần tạo hỗn hợp máu và dịch mô. 



Câu 3: Vận tốc của máu chủ yếu phụ thuộc vào  

A. lưu lượng của máu.               B. tổng tiết diện của mạch. 

C. sức cản của thành mạch.     D. tính đàn hồi của mạch. 

Câu 4: Trong các hiện tượng sau, có bao nhiêu hiện tượng là ứng động không sinh trưởng ở thực vật? 

(1) Lá cây trinh nữ khép lại khi có tác động cơ học.   

(2) Hoa mười giờ nở hoa lúc 8 – 10h sáng. 

(3) Ngọn cây, thân non hướng về phía có ánh sáng.   

(4) Cây nắp ấm đậy nắp khi ruồi chui vào ấm. 

(5) Lá cây chua me khép lại khi chiều tối. 

A. 4.   B. 3.    C. 2.   D. 5. 

Câu 5: Thủy tức có phản ứng như thế nào khi dùng kim nhọn đâm vào thân nó? 

A. Một phần cơ thể phản ứng.    B. Phần tua phản ứng. 

C. Chỉ nơi bị kim đâm phản ứng.    D. Toàn bộ cơ thể phản ứng. 

Câu 6: Xét về mặt cấu tạo, hệ thần kinh dạng ống gồm  

A. thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.  B. não bộ và tủy sống. 

C. thần kinh sinh dưỡng và thần kinh vận động.  D. hạch thần kinh và các dây thần kinh. 

Câu 7: Huyết áp có được do đâu? 

A. Do tim co bóp.                          B. Thành mạch co.   

C. Độ quánh của máu.                       D. Do tim dãn. 

Câu 8: Có bao nhiêu phát biểu sau đây là không đúng khi nói về đặc điểm của hệ tuần hoàn kín? 

(1) Tim luôn có 4 ngăn, máu nuôi cơ thể giàu oxi. 

(2) Máu được vận chuyển đi đến các cơ quan xa tim. 

(3) Máu tiếp xúc và trao đổi với tế bào qua các thành mao mạch. 

(4) Trong hệ mạch, có một đoạn máu tràn vào xoang cơ thể. 

(5) Có 1- 2 vòng tuần hoàn, áp lực máu chảy trung bình hoặc cao. 

A. 1.     B. 3.    C. 2.   D. 4. 

Câu 9: “Lá các cây họ Đậu xòe ra vào ban ngày, cụp lại lúc chiều tối theo cường độ ánh sáng và nhiệt 

độ”. Hoạt động trên mô tả hình thức cảm ứng nào của thực vật? 

A. Hướng sáng.                           B. Hướng động.   

C. Ứng động không sinh trưởng.    D. Ứng động sinh trưởng. 

Câu 10: Các nhóm động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch là  

A. giun đất, sán lá gan, mực ống.     B. châu chấu, san hô, cá. 

C. lưỡng cư, đĩa, thủy tức.          D. gián, sứa, bò sát. 

Câu 11: Có bao nhiêu yếu tố sau đây có thể làm thay đổi huyết áp? 

(1) Lực co tim;   (2) Nhịp tim;    (3) Khối lượng máu;    

(4) Sự đàn hồi của mạch máu;    (5) Độ quánh của máu. 

A. 2.   B. 3.    C. 4.   D. 5. 

Câu 12: Nhịp tim trung bình của chuột là 720 lần/phút. Thời gian mỗi chu kì tim của chuột là 

A. 12 giây.   B. 12 phút.   C. 0,083 giây.  D. 1,2 giây. 

Câu 13: Ứng động nào sau đây không theo chu kì đồng hồ sinh học? 

A. Ứng động đóng mở khí khổng.     B. Ứng động nở hoa. 

C. Ứng động quấn vòng.      D. Ứng động ngủ thức của lá. 

Câu 14: Ở các loài sâu bọ, dù có hệ tuần hoàn hở nhưng chúng vẫn hoạt động tích cực, vì 

A. tim của chúng khỏe, thu gom máu rất nhanh. 

B. kích thước cơ thể của chúng nhỏ nên máu luôn vận chuyển kịp thời. 

C. kích thước cơ thể của chúng nhỏ, nhu cầu dinh dưỡng thấp. 

D. chúng thở bằng ống khí nên sự trao đổi khí độc lập với hệ tuần hoàn. 

Câu 15: Trong các nhận định sau, những nhận định nào là đúng khi nói về chiều hướng tiến hóa của hệ 

thần kinh? 

(1) Số lượng tế bào thần kinh ngày càng tăng. 

(2) Toàn bộ tế bào thần kinh đều lan tỏa khắp cơ thể. 

(3) Cấu tạo phân hóa rõ rệt. 

(4) Phản ứng ngày càng chính xác. 

(5) Các tế bào thần kinh có xu hướng tập trung về phía đầu của cơ thể. 



(6) Năng lượng ATP cho mỗi phản ứng ngày càng nhiều.  

A. (1), (2), (3) và (4).     B. (1), (3), (4) và (5).  

C. (1), (2), (3), (4) và (6).     D. (1), (2), (3), (4) và (5). 

Câu 16: Ứng động là hình thức phản ứng của cây  

A. trước tác nhân kích thích từ một hướng.    

B. giúp cây thích nghi đa dạng với môi trường sống.  

C. trước tác nhân kích thích không định hướng.   

D. trả lời các kích thích từ môi trường. 

Câu 17: Châu chấu phản ứng như thế nào khi bị kích thích ở một chân phải của chúng ? 

A. Co toàn bộ cơ thể.     B. Co toàn bộ các chân phải. 

C. Co tại điểm bị kích thích của chân phải.   D. Co một chân phải. 

Câu 18: Trong hệ mạch, huyết áp thấp nhất là ở  

A. động mạch chủ.  B. tiểu tĩnh mạch.  C. tĩnh mạch chủ. D. mao mạch. 

Câu 19: Nguyên nhân gây ra vận động cụp lá của cây trinh nữ khi va chạm là do 

A. tốc độ sinh trưởng của các tế bào khác nhau.   

B. tác động của ánh sáng. 

C. sức trương nước của các chỗ phình bị giảm.   

D. lượng nước di chuyển vào tế bào khí khổng quá nhiều.  

Câu 20: Các động vật đơn bào hay động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp, các chất được trao đổi qua  

A. hệ tuần hoàn hở.  B. hệ tuần hoàn kín.    

C. hệ tuần hoàn đơn. D. bề mặt cơ thể. 

 

Phần 2: Tự luận (4 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) Điền vào bảng sau để phân biệt hệ thần kinh dạng ống với hệ thần kinh dạng chuỗi hạch 

theo các tiêu chí: đặc điểm cấu tạo và đặc điểm cảm ứng. 

 

Điểm phân biệt Hệ thần kinh dạng ống Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch 

Đặc điểm cấu tạo    

Đặc điểm cảm ứng   

 

Câu 2: (2 điểm) Tay ta nhanh chóng co rút giật lại trong 2 tình huống sau: 

  nh huống   : Khi bất ngờ tay ta chạm vào ngọn lửa mà ta không nhìn thấy trước. 

  nh huống 2 : Khi ta đang định cầm lấy một vật gì đó, bất ngờ nghe nói “trong đó có lửa !”. 

a. Cho biết cung phản xạ của mỗi tình huống trên gồm những bộ phận nào? 

b. Các tình huống trên thuộc phản xạ có điều kiện hay phản xạ không điều kiện. Vì sao? 

------ Hết------ 
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                (Thời gian làm bài: 45 phút) 

         

Phần 1: Trắc nghiệm (8 điểm) 

Học sinh làm bài bằng cách chọn phương án trả lời đúng nhất và điền vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 
Câu 1: Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp là 

A. C6H12O6 + 6O2  ánh sáng     6CO2 + 6H2O.  

                               diệp lục 

B. 6CO2 + 12H2O  ánh sáng     C6H12O6 + 6O2 + 6H2O.   

                       diệp lục                        

C. 6CO2 + 6H2O                    C6H12O6 + 6O2.  

D. CO2 + H2S + Q                     C6H12O6 + H2O + S. 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Bón phân càng nhiều, càng tốt cho quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật. 

B. Nhờ có enzim nitrogenaza mà phân tử nitơ kết hợp dễ dàng với oxi tạo ra nitrat (NO3
-
). 



C. Bón phân qua rễ gồm bón thúc trước khi trồng cây và bón lót sau khi trồng cây. 

D. Cơ sở sinh học của phương pháp bón phân qua lá là sự hấp thụ ion khoáng qua khí khổng. 

Câu 3: Thực vật quang hợp được nhờ vào nhóm sắc tố 

A. diệp lục và carôtenôit.    B. diệp lục a và diệp lục b.    

C. carôten và xanhtôphyl.    D. diệp lục và carôten. 

Câu 4: Một trong những vai trò của quá trình quang hợp là 

A. tạo năng lượng ATP cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể.   

B. điều hòa khí quyển. 

C. phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất vô cơ đơn giản.     

D. tăng hàm lượng CO2 trong không khí. 

Câu 5: Có bao nhiêu ý sau đây là điểm giống nhau giữa quá trình phân giải hiếu khí và phân giải kị khí? 

1. Có quá trình đường phân.    4. Hợp chất hữu cơ bị phân giải hoàn toàn. 

2. Diễn ra trong môi trường kị khí.  5. Tạo ra năng lượng ATP. 

3. Có xảy ra ở tế bào chất.        6. Cần có sự tham gia của oxi. 

A. 2.    B. 3.    C. 4.    D. 5. 

Câu 6: Căn cứ vào yếu tố nào để bón phân cho cây trồng một cách hợp lí? 

A. Nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng.   B. Nồng độ oxi trong đất. 

C. Mật độ các nhóm vi sinh vật trong đất.   D. Cường độ ánh sáng và CO2. 

Câu 7: Sự giống nhau trong pha tối của quá trình quang hợp ở thực vật C3 và CAM là 

A. thời gian cố định CO2.        

B. nơi cố định CO2.  

C. chất nhận CO2  đầu tiên là PEP.      

D. sản phẩm ổn định đầu tiên là AOA. 

Câu 8: Có bao nhiêu quá trình sau đây là quá trình chuyển hóa nitơ trong đất?  

1. Nitrat hóa.   4. Amôn hóa.    5. Lên men. 

2. Hô hấp ở rễ.   3. Oxi hóa nitơ phân tử.  6. Phản nitrat. 

A. 5.    B. 3.    C. 2.    D. 4. 

Câu 9: Sản phẩm tạo ra từ quá trình đường phân là: 

A. acid piruvic, ATP, NADH.   B. axetyl CoA, NADH, FADH2. 

C. acid lactic, CO2, ATP.   D. acid piruvic, rượu etilic, ADP. 

Câu 10: Quá trình phản nitrat là quá trình biến đổi 

A. N2  NH4
+
.  B. NH4

+
  NO3

-
. C. NO3

-
  N2.  D. NH4

+
  N2. 

Câu 11: Hô hấp sáng là quá trình có hại cho cây vì  

A. xảy ra ở điều kiện ánh sáng mạnh.    

B. phân hủy sản phẩm quang hợp và tạo năng lượng. 

C. xảy ra ở điều kiện CO2 bị cạn kiệt.   

D. gây lãng phí sản phẩm quang hợp. 

Câu 12: Những phát biểu nào sau đây sai khi nói về quang hợp ở thực vật? 

1. Pha sáng cung cấp NADP
+
 và ADP cho pha tối.   

2. Nơi diễn ra pha sáng là chất nền (stroma) của lục lạp. 

3. Tinh bột tạo ra chủ yếu ở pha sáng. 

4. Quang hợp gồm pha sáng và pha tối. 

5. Oxi được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ CO2. 

6. Phân tử nước bị phân li dưới tác động của năng lượng ánh sáng được diệp lục hấp thụ. 

A. 1, 2, 3, 5.  B. 2, 4, 5, 6.  C. 1, 2, 4, 6.  D. 2, 3, 4, 6. 

Câu 13:          “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ. 

     Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”. 

Dựa vào kiến thức sinh học, câu ca dao trên được giải thích là 

A. sau tiếng sấm, xuất hiện mưa giúp lúa chiêm sinh trưởng và phát triển tốt hơn. 

B. khi có sấm sét và mưa, lượng nitrat hòa tan trong nước mưa làm lúa sinh trưởng nhanh. 

C. cấy lúa chiêm vào tiết xuân phân, có sấm sét tăng lượng amoni, làm lúa phát triển mạnh. 

D. cơn mưa và giông đầu tiên mỗi năm thường vào lúc lúa chiêm đã cao ngang bờ. 

Câu 14: Sản phẩm đầu tiên tạo ra của con đường cố định CO2 ở thực vật C3 và C4 lần lượt là 

A. AOA ; PEP.                B. RiDP ; PEP.  



C. APG ; AOA.            D. axit piruvic ; axit malic. 

Câu 15: Có bao nhiêu nhóm vi sinh vật đất chuyển nguồn nitơ trong tự nhiên cho cây trồng sử dụng? 

1. Vi khuẩn thuộc chi Rhizobium. 2. Vi khuẩn nitrat hóa.  3. Vi khuẩn phản nitrat. 

4. Vi khuẩn lam (Cyanobacteria). 5. Vi khuẩn amôn hóa.   

A. 3.   B. 4.   C. 5.     D. 2. 

Câu 16: Có bao nhiêu phát biểu sai khi nói về hệ sắc tố quang hợp ở cây xanh? 

1. Hệ sắc tố quang hợp phân bố chủ yếu ở chất nền của lục lạp. 

2. Carotenoit là nhóm sắc tố gồm caroten và phicobilin. 

3. Diệp lục a ở trung tâm là sắc tố tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng. 

4. Nhóm diệp lục hấp thụ ánh sáng chủ yếu ở vùng lục, đây là nguyên nhân làm cho lá cây có màu lục. 

5. Sắc tố màu đỏ, da cam, màu vàng của lá, quả và củ là do xanhtôphyl tạo thành.  

6. Sắc tố phụ hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đó về cho diệp lục a. 

A. 2.     B. 3.    C. 4.    D. 5. 

Câu 17: Ưu thế nổi bật của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kị khí là 

A. xảy ra trong điều kiện đủ O2.    B. sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O.  

C. năng lượng tích lũy trong ATP lớn. D. loại bỏ các chất độc hại. 

Câu 18: Sản phẩm của quá trình cố định nitơ phân tử theo con đường sinh học là 

A. NO3
-
.   B. NO.    C. NO2.    D. NH4

+
. 

Câu 19: Cách sắp xếp các đại diện thuộc nhóm thực vật C3, C4 và CAM nào dưới đây là đúng? 

 Thực vật C3 Thực vật C4 Thực vật CAM 

A. Đậu xanh, lúa, sắn. Ngô, mía, rau dền. Xương rồng, dứa, thanh long. 

B. Bí đỏ, rau lang, cao lương. Thuốc bỏng, kê, mía. Cỏ gấu, cỏ lồng vực, rau cải. 

C. Thuốc bỏng, lúa, mía. Ngô, cao lương, thanh long. Đậu xanh, sắn, rau dền. 

D. Rêu, khoai lang, ngô. Sắn, mía, rau dền. Xương rồng, thanh long, dứa. 

Câu 20: Có bao nhiêu ý sau đây đúng khi nói về nhóm thực vật C4? 

1. Sống ở vùng có cường độ ánh sáng mạnh.   

2. Khí khổng mở vào ban ngày và đóng vào ban đêm. 

3. Pha sáng diễn ra vào ban đêm.    

4. Pha tối được thực hiện vào ban ngày. 

5. Pha tối diễn ra ở lục lạp của tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch. 

A. 2.    B. 3.    C. 4.    D. 5. 

Câu 21: Trong canh tác lúa nước, sau khi tháo nước vào ruộng lúa, thường thả bèo hoa dâu. Biện pháp 

này nhằm mục đích chủ yếu là 

A. hạn chế sự phát triển của cỏ dại, tăng chất hữu cơ cho cây lúa sinh trưởng mạnh. 

B. tăng hoạt động của vi khuẩn kị khí trong đất, tăng hàm lượng chất dinh dưỡng cho cây. 

C. bổ sung chất hữu cơ, đặc biệt là lượng nitơ do vi khuẩn lam cộng sinh với bèo. 

D. ngăn chặn sự mất mát nitơ ở ruộng lúa. 

Câu 22: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật? 

A. Quang hợp là tiền đề cho quá trình hô hấp và ngược lại. 

B. Quang hợp cung cấp năng lượng ATP và nhiệt năng cho quá trình hô hấp. 

C. Quang hợp và hô hấp là hai quá trình độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau. 

D. Khi cường độ quang hợp giảm thì cường độ hô hấp tăng lên và ngược lại. 

Câu 23: Thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 vì thực vật C4 

A. tận dụng ánh sáng cao.  B. có nhu cầu nước thấp.   

C. cố định CO2 nhanh.    D. không có hô hấp sáng. 

Câu 24: Quá trình hô hấp sáng diễn ra ở các bào quan lần lượt theo thứ tự là 

A. lục lạp – ti thể - peroxixom.   B. ti thể - peroxixom – lục lạp. 

C. peroxixom – lục lạp – ti thể.   D. lục lạp – peroxixom – ti thể. 

Phần 2: Tự luận (2 điểm) 

Lập bảng phân biệt quá trình phân giải hiếu khí và quá trình phân giải kị khí ở thực vật về những 

đặc điểm sau: nơi diễn ra; điều kiện; sản phẩm; năng lượng tạo ra. 

---------------- Hết --------------- 


